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yINSe med et nådigt oga
Denna fpåda kunfkaps brådd'j
Glefa flånd af ymnig fadd,
Dem en fjuklig luft gjort tröga.

DET tjufa Vett, den rena Dygd,
Som EDER Bård och Höghet pryda
Hvad går jag? - - Achf til Snillets blygd,

ville hjertats yrkan lyda,
Och.EDER T lof från kanflan tyda.

QUÅF,



QJ.JÅF. mitt bråfl, den djårfva brand,
Som min fvaghet vilt förföra:
Vid- odödlig Lager röra,
Ttlbör ej en dödtig hand.
OM man en Achilles vördat,
Hvilkens enda Dygd det var,
Dygd,, fom Tigrtn ypperfi har,
At han fine likar mördat:

Hur bör man då ej menfkjovånnen åra,
Hvars arm, til fegrar lård, dock fegrars lön fårfm ått,
Den lön, at Lagrars mängd på Jlagtningsfältetfkåra /
Men dem med menfklig Dygd i Fredens fkugga nått,

Som Pinden och Olympen bära,
Och med et dubbelt Hjeftmod gått,
At fåra krig mot lafi och brott,
Och SIägtet rått och godhet lära!

NÅR fikat et tackfamt Folk denfälla Skaldenfe,
Som med fin flammas högd ER Äras högd kan räcka ?
Når Mars, Latonas Son och Themis, alla tre,
En Dygdig dådligs bog til trefald tjufning väcka.
OM på den fnillefrugt mitt hjerta til ER bär

ERT oga glada blickar fänkerj
Min ära ju den högfla är,

0$ Himlen åt ERT Hf beftändig fåflhet flanker;
Min glädje icke mer begär.
HÖGVÄLBORNE HERR BARON

OCH

PRESIDENTENS

Allerodmjukafte tjenare,
Claes Fleminö



Högvålborne HERR BARON
HERMAN FLEMING,
FRI-HERRE til Willnas, Lemsjöholm, Actis, &c, &c.

MIN NÄDIGSTE FAR,

C*;? har Forfilingen af denflit jag anvåndt, mindre i af/igt på min
*^ egen nytta och heder, ån at på något, ehuru ringafie fått, kunna
göra mig värdig de välgärningar jag af dm ömmajle Far njutit ock
hoppas, ' JOm vid ■äfyn håraf, Edert hjerta flin!,':: jaga Er: ffag har
då ien ej aldeles otackfam jordmån fått mitt hopp och min möda: den-
na fvaga telning, fom jag anfat med. min fvett, fom jag vatnat med
mina omkets-tårar, kanfke han en dag torde pringa mognarc frugtci-
Huldajle Far, om Edert hjerta fkillle jaga Er defla orden, huru lyckc-
lig vore ej Er Son! ijjag tilågnar Eder defla obetydeliga pappersblad,
ack! altjör dådeliga bevis af min odådeliga tackfamhet. Hvad kan
jag ock tilägna Er, Jom ej förut år Edert egit? Har jag icke at tac-
ka Er för alt hvad jag år? Utom Eder Faderliga vård, vore min
kropp et målför ■fjukdomens finärta, och min Sjal en evigt Jlumrande
gnijla. <^ kallade mig til ljufci: och jag andades. JJJ kallade mig til
tankan: och jag lefde. Fortfaren, oförliknelige Far, fortfaren, genom
Eder omförg, at öka, at utveckla kos mig denna fenare varelfen. detta,
vårkeliga lifvet; enda lifvet, fom gör oji värdige, at heta mennifkjor;
enda lifvet,fom gör mig värdig, at kallas

MIN NÄDIGSTE FARS

ödmjuk -lijdigfie Son,
Claes Fle min g.
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Uplyft förftänd och dygdigt hjerta förhålla fig til
hvarandra, (om ljufet och vårman. Den lenares
nårvarelfe följer val icke altid pä det förra; men

de åro dock i en naturlig förbindelfe,
».

Förgåfves påftås, at Vetenfkaperne födas aföfverflö-
det. De åro båda döttrar af en moder, fom ar indu-
ftrien, hvilken leder fin hårkomfl från torftigheten. Då
yppigheten förvårrar federne, få ftåda och uplena
dem vetenfkaper och konfter. Desfa och flera goda
vårkningar böra de hafva; Men om de ej altid hafva
dem, fä bör felet iokas i andra utvartes omftåndigheter.

111.
Det år en inbillning, fom PoSterne mycket under-

hulpit, at vara mifsnögd med det närvarande, och fak-
na det förbigångna. Denna fordom torde vara urfprun-
J;et til den mening, at mennifkjorne kunna lefva lycke-
ige utan yetenifkaper. ROUSSEAU häller före, at i Fran-
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fka Vetenfkaps-Äcaderniens' handlingar" finnas flere vill-
farelfer, ån i teeta Htinonife, Nation " detta år ej fan no-
likt, men om det ack vore fanr, få finnas dår ock få-
kert flera fannkfgar.

IV.,
Själens ftygka våxer i famma mon, fom hon til-

tager i vackra och nyttiga kundfkaper. De ftörfte Månn
i krigskonften och Srats -klokheten hafva tillika varit de
vittrafte. XENOPHON, SCIPfO, POLYBIUS, CAESAR,
OXENSTJERNA, DAGUESSEAU, FREDRIC och GU-
STAF beböfva blott nämnas, för at beviia, d«t Lär-
dom gagnar både Hjelten och Miniftern.

V.
Locke har ej utan orfak trott, at det år ftörre fkil^nad imellan vina. Pbilofopber och vifta andra menni-

ikjor, ån imellan diefta och vifta ofkåliga Djur. Det
gifves ånnu, lager many folk pa Jordklotet, ibland hvil--
ka en någorlunda vål inrättad Apa, fkulle kunna lefva
med heder* om få år> hvad år då- fom ■ fkiljer ofs från
dem, om icke vare vetenfcaper och konfter?

vn.
Okunnigheten kan vara nyttig och gynnande för

vidfkepelfen, men aldrig för Religion. Det år oneke-
ligit, at JULIAN! ftadga, hvarigenom' de Chriftne för-
bödes, at hafva Scholor och Gymnäfier, var "ett ftarka-
re vårktyg til Chriftna Religions undertryckande, ån al-
la de förre-Kejfäres häftiga Törföljelfer.

VII.
Når man borttager utur vetenfkaperne alt ånnu ,ö£

rigit Scholaftiikt grål, alt^onödigt ordaprål,och alla blott
antag-
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antagna hypbthefer; få bringas fåkert Encyclopédien u-
tan Vår fkada til hälften mindre volumér.

VHI.
Rikens Hiftoria år gemenligen eh målning af meh-

nifkjornas fvaghet och elände; vetenfkapernas af deras
ftyrka och höghet.

IX.
En ftor Författares åra år grundeligare, och varaktigare

ån en ErÖfrares. Hvad hafva ALEXANDERS och C7E-
SAR.S fegrar gagnat mennilkjoflågtet, då deremot en De-
moflbenes och Cicero ån i dag tala med famma ftyrka
och behag, fom ideras lifstid, och deras Snille medde-
lar fig åt alla dem, fom rätt låfa deras fkrifter? AGA-
Mf:MNON och AUGUSTUS hafva långt mindre valde
öfver våra hjertan, ån Hornerus och Virgilius, ocji
LUDVIG XIV. rörer ofs mindre ån Racine.

X.
Hvad fom fades om enfkildta Perfoner, galler ock

undertiden om hela Riken och folkflag. China 5r me-
ra bekandt af fin Confucius, ån af någon regerande Kej~
fare, och Staden Rotterdam lyfer mer af fin Erasmus«,
ån flora Mogol af alla fina Skatter.

XI.
Plutarchus har fagt, och månge a.ndre . hafva fagt'

efter honom, at Hjelten lånar fm glans] åt "Scriben-
ten. Mig tyckes, afdet oftaft förhåller fig tvårt om. Hvar-
före år ACHILLES namnkunnigare, ån många andra
Hjeltar, åfven få ftore, fom han, om icke derfore, at
Hornerus lånt åt hans ryckte fin bafun? Och fivad glans
har ALEXANDER, framför GENGI S-KAN eller SCAN-

A a DER.-
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DERBEG, den han ej fått af fina Håfdateknare<> Livius
fynes mig lika förträftelig, då han befkrifver Appius,
fom då han talar om Camillus, och jag tror ej, at Hot-
berg har ftörre heder af CHRISTIAN IV, ån af PE-
DER PARS.

XII.
Naturen år altid likformig. Intet tidehvarf år me-

ra gynnadt af henne ån et annat. Hon utfprider altid med
frikoftighet fina gåfvor; men en tid kan vara tjenligare
til deras framdragande i fulian dager, än en annan. Den-
na åtfkilnad värkas gemenligen af utvartes omftändig-
heter, och desfe åro oråknelige. Länders torftighet och
Nationers förtryck fkårpa desfas eftertänka och hårda
deras driftighet. GUSTAF träder fram på en af hat och
bitterhet förvirrad fkådoplats, med full förefats, at an-
tingen uphjelpa Fäderneslandet, eller blifva ett offer för
fit ädelmod och fina medborgares vålfård. Han befal-
ler: nöden tvingar folket til enighet och lydna: faror,
ja, fielfva döden trotfas. Således ftiger Hjehen til åran*
högd, och folket hamnar i vålmagtens trygga hamn.
Wålluften däremot och Regerings -lydnaden vanda fol-
ket från allmän in uppå enfkyldt förmån; hvarigenom
Iker, at alle åro lika nackdryga, och friheten beftår dår-
uti, at ymfom trycka och tryckas.

XIII.
Om det fåledes år oemotfägeligit, fom det år, at

de Gamle ej öfvertråfFa de Nyare i Snille; få följer ock,
at de måfte gifva dem mycket efter i Lårdom, och at
tviften om deras företräde i allmänhet bör hållas för
afgjord. De Senare hafva utom den förmån, at de åro
ienare, ganfka många bequåmligheter framför de för-
ra. Ibland desfa åro Vetenfkaps-och Vitterhets-Acade-

mier3
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mier, Boktryckeri-och Urmakare konften, Compallerj
fyn-glas, Thermo-och Barometrar famt Luftpumpen.

XIV.
Ålderdomen liknar en naturlig Trägård _af frodig

vSxt; men hvilken de onyttige och öfverflödige grenar-
ne ofta förhindra. Medeltiden liknar en ohyggelig öde-
mark, hvaråft hår och där allenaft någre örter fynas.
Vår tid kan jämföras med en parterre, der en utvald
konft underhjelper och uphöjer naturen; men ock un-
derftundom quåfver den famma.

XV.
Man fer ej i våra tider fådana vidunder af fjelf-

gjord lårdom, om jag får (å tala, fom i de åldre; men
man har allmänt en bättre fmak och mera ftådad urfkil-
ning. Förr tänkte och fkref man mycket, men granfka-
de litet; nu tänker och granfkar man mera, men fkrif-
ver mindre. Om vi icke kunna upvifa någon Epiatrus y
fom blott ur fitt egit hufvud fkall fammanfkrifvit 300
volumer; Så lårer man ock nu nåppligen finna någon
Chryfippusy fom påftod, at Själen ligger omkring hjer-
tat derföre, at man lågger handen på bröftet, nar man
förfåkrar något, och at man fånker den nedra läppen,
når man utnämner ordet iyu. Det fynes, fom en vit-
ter Författare fägt, at mennifkjorne ej kunna hinna
til något förnufdgt, i hvad flag det vara må, innan de
förut genomvandrat alla möjeliga galenfkaper i fam-
ma flag.

XVI.
De flåfte vetenlkaper hafva pS de tvånnfc fifta hun-

drade-talen mera tiltagit, ån på hela den öfriga ti-
den. Vi hafva fått en Medicine, tona ej beror af Må-

A 3r nan|
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nans phafer: En Phyfijiie, fom ej har at beftålla med
qualitatibus oecultis och Formis Subftantialibus: En Nd-
turat-Hifioria, ur hvilken fatirer, gripar och enhornin-
-gar, ja felfva Fogeln Phcenix blifvit landförvifte: En
.Chemie. fom ej arbetar på Lapis Phiiofbphorum oc^iGudomeliga panacéer: En Afironomie, fom ej fyflelfåt-
ter fig med, at förut fpå mennilkjors och Rikens tilkom-
mande öden: En Lagfarenhet, fom ej grundar fig på ré-
jfponfa infipientum: En Phiiofophia Prailica, fom ej ftöd-
jer fig pä någon Pancetius, utan på fundt förnuft: En
Phiiofophia Theoretica, 'fom ej förlorar fig i obegripeli-
ga updiktada termer, och åndteligen en Theologie, fom
ffödjer fig på Guds ord, och ej på Doclor Thoma grill-
fangeri.

XVII.
Det åro dock någre delar, hvaruti de gamle ånnti

gjöra ofs företrädet ftridigt: Jag har hört kännare f aga, at
ingen Epopée.,icke en gång Henriaden .. undantagen,
örvergår iEneiden; men jag tror dock ej, at hon icke
kan öfvergås.

XVIIL
I allmänhet år lättare, at förakta de gamla, ån at

efterfölja och uphinna dem, i fynnerhet uti Vitterhets
delarne. Denna utvåg, fom en del nyare Auttorer t&-

år ganfka bequåmlig, och fordrar intet förftånds-
temödande.

XIX.
Sanningen, fager Oracian, kommer altid fift; ty

"hon har tiden til -v«gvifäre. Det kan -fa vara; hvårföre
de, fom förakta de äldre, betänka ej, at om de lefvät
"i'deras rid,"'fen-lie -de ej tänkt båttre ån de.

XX.
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" " XX.

Hvar ålder har fina egna tankefått. I gamla rider
var den lärdaft, fom båft kunde hålla fina be^ärelfer i
tygelen od> lefva enligaft med Naturen. Sedan den,
fom kunde tilvåga bringa de konftigafte Syllogismer
och klyfcigafte diftinftioner. Omkring Reformations-
tiden troddes den hafva gjort fig förtjent af en lärd
Triumnh, fom framletat en obetydelig fak 'utur något
gammalt manufcripf; och nu år den lärdaft, fom med
vidftråktafte infigter förenar redigafte tankegåfva.

XXI.
Mennilkliga förftåndet år underkaftadt Epidemifka

fjukdoraar, åfren fom kroppen. Emedan Ariftoteles
upfunnit åcfkilliga vackra faker, och varit den förfte,
fam bragt fina lärofader uti fyftéme; få troddes öfver
alt, at, likaiom vatnet ej ftiger up öfver fitt urfprung,
få kunde Philofophien ej bringas högre, ån han bragt
den famma. Detta var en fördom. Emedan Ariftoteles
ej tånkt, fom man tanker nu för tiden i åcfkilliga .äm-
nen, iå tror man at han varit en flat Philofoph. Deu
ta år åter en fördom,,

XXII.
Hvar vetenfkap har fin befynnerliga periode: få

långe denna varar, ådrager hon fig allmänt tycke och
högakthingrdå den uphörer, blifver hon föraktad, el-
ler åtminftone vanvårdad. Métaphyfiken hårfkade på
fm tid nåftan enväldigt, men har nu nåpplige-n hopp, at
komma til regementet mera. SS långe en Rudbeck tal-
te om förra Atlantica, fom låg i dels hjerna, tynade
all annan vitterhet utaf. Nu har en v. Linné fkafFac
grås och mafkar famma anfeende, fom,fordom tilkom

" menni-
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inennifkjorne. Mathematici blefvo fordorh drefne ut
ur Rom, och de Naturkunnige hade föga båttre öde
derflådes. Nu däremot hafva Naturkunnigheten och de
Mathematifke vetenfkaperne förvårfyat fig ett flört an-
leende, det de ock böra behålla.

XXIII.
Ett Politilkt kanftöperi har i fenare tider mycket

hindrat hos ofs den råtta Lårdomens tillväxt. Partier och
ancienneté hafva tagit lofven af infigt och fkickelighet,
och vi hafva varit vida Ikildc från de gamlas principer
i detta mål. Quintilianus blef Borgmåftare i Rom för
fin infigt uti Rhetoriquen, och Aufonius århölt famma
heder för fin Poefiek ehuru de bagge voro utlänningar
och af ringa hårkomfl. Om de lefvat för några år tH-
baka och ej kunnat oblygt anföra fin ancienneté, få
kanfke de blifvit Scholemåflare, eller högft Le&orer,

XXIV.
Ibland de hufvudfakeligafte hinder til vårkelig lår-

doms erhållande, ar Studium Polymathiar. Naturen år
få egenfinnig, åfven emot de ftörre Snillen, at hon fål-
lan gifver dem mera, ån ett (lag, hvarutl de kunna va-
ra fortråffelige. Huyghens och Clairaut voro förtråffe-
liga Mathematici, men flata Poeter. Man blifver fål-
lan flor, om man ej har mod, at ignorera mycket.

XXV.
Lärde Månn finna gemenligen i motgången och ål-

derdomen, at Studier och bokeliga konfter luta til un-
dergång, och nåflan hela verlden förändras. Så tyckte
Grotius och Barclajus jufl i gryningen af det upgående
ljufet. Så tyckte Hotberg något för fin död,och få tyck-

te
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te Voltairé, då han fkref Siécle de LOUIS XV.Månne det kommer dåraf, at de tro den Lärda verldensöde vara bundit vid deras Perfoner?

XXVI.
Man befkyller vår tid, at vara förmycket intagenaf nyheter. Jag finner tvärtom, at hon år förmycket

intagen af ålderdomar. Våra Scholor och Academier å-
ro gamla byggningar af Gothifk Architefture; manlappar dem, och de borde byggas om.

XXVII.
Menedemus har mycket artigt fagt hos Plutar-»

chus'. At främmande, fom kommo til Athén för at ftude*
ra, blefvo i början vife, fedan Philofopher, efter någon
tid Oratorer, och åndteligen' Lärlingar; och at ju mera
de tiltogo i kunfkap, defto mera anade de fit högmod.
Härmed ftåmmer öfverens hvad Montagne fager, at
det går med de Lärde, fom med korn-ax, hvilke fat-
ta Spirorne i vädret och flå med rakt hufvud, få långe
de åro torne, men fom börja buga och ödmjuka fig,
når de komma til mognad.

XXVIII.
Et nårfynt förftånd finner, at ingen ting nu kan fa-

e^is, fom ej år fagt förut. Våra rnåfl lyfande kunfkaper
fro fulla med brifter, och ftörfta delen af det vi vete, år
minfta delen af det, fom ånnu återftår at utforfka. Millio-
ner Stjernor dölja fig for våra ögon, och millionerkun-
fitaper för vårt förnuft.

XXIX.
Boktryckeri- konflens upfinning har fatt bomar för

B bar-
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barbariet. Det år ej troligt, at det mera fkall bryta fig
in, och fkulle det ånnu någorftådes återkomma, få kan
det nåpligen blifva allmänt. Efterkommanderne måfte
uti infikter få mycket öfvertråftä ofs, fom vi öfvertråf-
fa våra Förfäder, och få framgent. De lära anfe våra
upfinningar och rön, ehuru dråpeliga de ock åro, för
ringa emot fina, och förundra fig, at vi ej kunnat mär-
ka en hop faker, fom legat för våra fötter.

XXX.
Att fordra Dygden af en ungman, och förneka ho-

nom alla nöjen, år det famma, fom at begära Frugt
.af ett tråd, fedan man bortfkakat defs blomfter.

XXXI.
Man laftar de gamle Philofopher för det, at de in-

veckladt fin Naturkunnighet uti otydeliga ord; man för-
undrar fig öfver de nyares Skrifter, fom åro upfylda
med bokftåfver och updiktade hypothefer. Om ej för-
ftåndet fkjårptes igenom de fenares uträkningar, få vo-
re föga fkiljefång imellan de Gamlas och Nyares natur-
kunnighet, emedan ingendera leder til Naturens värke-
liga kännedom.

XXXII.

Naturen leker likfom med de Mathematifka uträk-
ningar, och fvånger fig likfom undan de Lagar, fom
Theorien vil pålägga henne. En fallande kropps haftig-
heter åro fom de igenomlupne högders guadrater, en-
ligit theorien; men Naturen fåtter luften imellan, ftrax
förändras calculn, och man vet ej med vifshet, rörel-
fens Lagar, Ljusftrålen brytes uti farten genOm vår

luft-
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luftkrets,..man.finner bugten fke i ätfkilliga krokuga H*
neer^ men desfas olikhet vifar briflen af vår kunfkap.

XXXIII.
Om man vore nögd med det enfaldiga och ej fökte

at prunka med fina uptåkter, få vore vår varkeliga kun-
fkap ftörré, ån den nu år.

XXXIV.

Ju konftigare hushållning, defto åfventyrligare. Na-
turen åfkar enfaldighet, utom hvilken man bygger
Slott i luften, til fin oboteliga fkada.

XXXV.

Månge hafva frågat: hvarföre de ftörfle Theoretir
fke hushållare göra de ftörfta milsråkningar uti tillåmp--
ningen? En, kanlke obetånkt, trodde det komma dar-
af, at de gemenligen äga mera kunfkaper, ån erfa-
renhet. Han fade vidare, at han högaktade de böcker,
fom innehålla finrika Oeconomifka fyftémer, at han lå-
ter dem inbindas uti vackra Ångelfka band, och fatter
dem få höge på fin bokhylla, at han, ej utan möda
kan räcka up til dem.

XXXVI.

Man har i Chemien upfunnit, at med konfl fram-
bringa åtfkilliga metaller och andra kroppar; men man
borde ock kunna frambringa deras grund-Imnen, ut-
märka de krafter, fom höra til hvart och et i fyn-
nerhet, och til alla i gemen, kanna desfa krafters vår-
kan i olika combinationer, och utaf de fammanfiåtcan-

Bj de



12
de delars natur, fluta til de fammanfattas befkaffenhet,
lamt följakteligen frambringa nya kroppar utaf hurudan-
na egenlkaper man ville.

XXXVII.

Jag vet icke, om det år gifvit de dödelige, at få
få ftort välde öfver Naturen/men efter få ftora och
oförmodade upfinningar, fom åro fkedde, underflår jag
mig ej, at determinera omöjeligheten af någon faks
utrönande, fom ej medförer en uppenbar contradicfti-
on. Hvilken hade trott, at en bit lack, fom attrahera-
de en papperslapp, fkulle leda ofs til åfkedundrets kän-
nedom, och at äplen fom föllo ned af trän, fkulle fö-
ra ofs på allmänna lagarne om planeternas rörelfer? Hvil-
ken fkulle fagt, ar fand och afka borde tjäna ofs, at
fpana ut Planeternas phafer och Drabanter, famt at up-
tåcka Djur, flere millioner gångor mindre, ån et fandkorn?

XXXVIII.
Månne rcke det våldet öfver förftåndet, fom va~

nan gifvit åt våra ögon, år et ftort hinder vid utfor-
fkandet af naturliga fanningar? Så fnart en fak i naturen
kan vara på tvånne fått, få år hon gemenligen på det
fåttet, fom måft ftrider emot utfeendet. Det år möje-
ligit, at jorden vänder fig kring Solen, eller fölen kring
jorden: Det fenare fynes för ögonen, men det förra år
länt: flere dyhka exempel kunde anföras.

XXXIX
Utt Medicine förtjänar ibland annat at utredas:'hvär-fére det finnes mindre antal af Gubbar i Montpellier,ån på något annat flålle i Europa,

'- ' XL
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XL.

I Borgeliga Lagfnrenhetsn har man hittils ej funnit,
huru långt man bör lämna tygelen åt yppigheten ochr
och handelen, eller utftakat deras gråntfor. Byggnaden
af en fullkomlig lagftiftning år ej ånnu upförd, och
hvilken har vårkeligen vifat, hurudant det Regerings-
fatt bör vara, fom år tjenligaft, at göra mennifkjorne
lyckeliga.

XLI.

Uti Hiflorien och de vackra vetenfkaperne år åt-
&illigt, fom dels ej blifvit vidrördt, dels. ej bragt til
fullkomlighet. Vij hafva tilråckeliga underråttelfer om
folkflag, fom kriga, och åro bullerfamme; men ånnu
fliknas Éliftorien om dem, fom föröka fig i lugnet af
en fredelig och lyckelig regering. Mennifkjoflågtets
förftörare, det år Eröfrare/ åro allmänt bekante, då
namnen af defs vålgjörare, jag menar dem, fom in-
fört flögder och nyttiga Idrotter, ligga gemenligen i
glömfka.

XLII.

Man kan fåga, at en Hiftorie " fkrifvares värk år et
fkepp, fom båft feglar i flormvåder. Borgelige krig,
Sammangaddningar, batailler och flora revolutioner
gifva måfta åmnen för inbillningen, och åro altid låt-
taft at befkrifva.

XLIII.

Machiavetl har fagt, äten håfdateknarebörhvarken hafva
fädernesland eller Religion. Jagville, han hade fagt,att han

B 3 hvar'
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hvarken bör hafva fädernesland eller affeende på lycka.
Han bör fom Socrates vara Cosmopolit eller invånare
i] verlden, fom Metchifedech utan Fader, Moder och
(lågt, och fom Diogenes kunna lefva i en tunna.

XLIV.

Pofifien hörer under inbillningen, och man vill
at hon fkall lyda ftrånga förnuftet. Det år utan tvif-
vel något fkäl i den förebråelfen, fom man i vår tid
har gjort Philofophien, at hafva fkadat Vitterheten.
Philofophifka andan rimar fig ej gerna tillfammans
med den Poätifka. Den förra år ftadig, ftrång och
trumpen; den fenare år om, oftyrig och tokrolig.
Den förra kan liknas vid en mafk, fom ej fkiljer fig
ifrån blomman, hvarvid han fåftat fig, förr ån den blifvit
förtärd; den fenare vid en fjäril, fom flyger ifrån den
ena blomman till den andra, utan at fafta fig vid
någon.

XLV.

Man påftår, at tufende flere Perfoner åro i ftånd at för-
ftå en Geometer, ån en Poet; emedan det finnes tu-
fende perfoner, fom hafva godt förftänd, emot en, fom,
har fmak,och tufende med fmak,emot en, med utvald
fmak. Denna mening behöfver at infkrånkas. Det år
fånt, at ingen kan rått döma om et konft-ftycke, utan,
en konftnår; men jag kan omöjeligen fa begrepp
om ett vackert PoCme, fom éndafl år gjordt för kän-
nare.

XLVf
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XLVI.

Så litet jag finner det mödan vårdt, at föka om-
vånda en ftrång tillbedjare af Metaphyfiken, fom, utan
at veta hvctrföre, fkulle vilja förvifa alla Poeter både ut-
ur de värkeliga och möjeliga Verldarne; åfven få liten
luft kjänner jag hos mig, at fvara på den frågan: om
Skaldekonften ftiftat mera godt, ån ondt i verldén?
Jag Vill allenaft erhindra, at, fom alt annat godt, få kan
ock Poefien mifbrukas, men det blifver altid den bru-
kandes fel.

XLVII.
Små behageligheter taga i vår tid öfverhanden öfver

den ratta förtjänften: Et Epifkt Poåme låfes mindre, ån
f jelfsvåldige Epigrammer, och en liten Roman vinner
lättare affåttning, ån Puffendorfs och Wildes Hiftoria, eller
Rydelii förnufts - öfningar. Man alfkar mera et lagom
quickt infall, et artigt uttryck, ån en ftark tanka, en frukt-
bar fanning. Man lämnar det grundeliga, för at löpa
efter det angenäma och fkenfagra.

XLVIII.

Det är en flor olågenhet för en god författare, men
en olycka för en god Poet, at vara nödfakad at fkrifva
på et fpråk, fom icke år fladgadt.

XLIX,

L'Abbé Batteux tror det vara omöjeligit, at göra en
Jyckelig öfverfåttning ibunden flik Hiiber fager, at det år

fvårtj,
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fvårt, at lära känna en Poet af en öfverfåttning. Den
förre gör omöjeligit af det, fom är fvårt, och den fe-
nare gör fvårt af det, fom år omöjeligit. Vi hafve öf-
verfåttningar i detta flaget på vårt modersmål, fom i-
bland öfvergå fina Originaler.

L/.
De behagelige konflerne, fager man, åro för Söder,

och de nyttige för Norden; emedan de förre aldrig
med framgång kunna idkas, u.*;an där könet åger be-

hagligheter. Af denna grund torde motfatfen vara
lika beviflig.
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